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Załącznik do Uchwały nr 14/2021 Rady Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 roku  

 

 

Zasady i tryb rekrutacji dla cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023 

 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku. Rozmowa 
ocenia w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. 

 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego z archeologii. Ponadto kandydaci 
przechodzą rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą predyspozycje  do studiowania na  kierunku. Rozmowa 
oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 2 punktów. O ile przewidziany limit 
nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów 
licencjackich/magisterskich innych niż archeologia. 

 

Kierunek studiów: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, 
PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku:  

zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). 
Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane  jest uzyskanie 
minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym 
limicie przyjęć.  
 

Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku etnologia i 

antropologia kulturowa  zainteresowania związane z naukami o kulturze, zwłaszcza w zakresie etnologia i 
antropologia kulturowa, orientacji w literaturze przedmiotu). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. 
Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane  jest uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku etnologia i 
antropologia kulturowa:  zainteresowania związane z naukami o kulturze, zwłaszcza w zakresie etnologia i 

antropologia kulturowa, orientacji w literaturze przedmiotu). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. 
Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej konieczne  jest uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: EUROPEAN CULTURES 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,  

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie 
B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim 
wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie 

B2, 
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki 
Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne 
międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:  

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są 
kandydaci: 
- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych 
studiach, 
- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w 
suplemencie do dyplomu. 
- pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu 
uzyskanego za granicą). 
 
Kierunek studiów 

Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

              
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: HISTORIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku:  

zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  

 

Kierunek studiów: HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie  podstaw wiedzy o historii, 
kulturze i literaturze antycznej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Do 
zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. 
 
 

Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii sztuki, 
wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki 

współczesnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej 
wymagane  jest uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
CUDZOZIEMCY                       
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii 
sztuki,  wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki. Rozmowa oceniana jest w 
skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia 
będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 
 

Kierunek studiów: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku : 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane  jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: PUBLIC HISTORY 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,  

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie 
B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim 
wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie 

B2, 
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki 
Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne 
międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:  

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są 
kandydaci: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
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- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych 
studiach, 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym, 
- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 
- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w 

suplemencie do dyplomu. 
- pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu 
uzyskanego za granicą). 
 

Kierunek studiów:  
 

Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane  jest 

uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku:  
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 
punktów.  

 

Kierunek studiów: MILITARIOZNAWSTWO 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  
 

Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

  
Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
muzykologicznych. Dotyczy sprawdzenia  umiejętności muzycznych  w zakresie podstawowym (znajomość 
podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do 
studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana umiejętność gry na instrumencie 
muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany z własnymi 

zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy 

wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów.  
 

Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na  kierunku : 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 

punktów.  
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Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne jest 
uzyskanie minimum 2 punktów. 

 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 

 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: 
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej potrzebne jest 

uzyskanie minimum 2 punktów. 

 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 

 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 

kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 

 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, 
nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o 
podręcznik akademicki pt.: Pedagogika t. 1,2, Z.Kwieciński, B.Śliwerski (red.), Warszawa 2003. Oceniane 
będą: samodzielność myślenia, umiejętność rozumienia i analizy tekstów oraz kompetencje 
pedagogiczne. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Do pozytywnego 

uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów. 

 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA 

 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 

kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o podręcznik 

akademicki pt.: Socjologia edukacji. Zakres problematyki, M.J.Szymański, Kraków 2013. Oceniane będą: 

zainteresowania kandydata studiami pedagogicznymi, samodzielność myślenia, umiejętność rozumienia i 

analizy tekstów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Do pozytywnego 

uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów. 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 

kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
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Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, 

nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o 

podręcznik akademicki pt.: Pedagogika, t.1,2, Z.Kwieciński, B.Śliwerski (red.), Warszawa 2003. Oceniane 

będą: samodzielność myślenia, umiejętność rozumienia i analizy tekstów oraz kompetencje pedagogiczne. 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Do pozytywnego uzyskania rozmowy 

kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich 

kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o podręcznik 

akademicki pt.: Socjologia edukacji. Zakres problematyki, M.J.Szymański, Kraków 2013. Oceniane będą: 

zainteresowania kandydata studiami pedagogicznymi, samodzielność myślenia, umiejętność rozumienia i 

analizy tekstów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Do pozytywnego 

uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna  
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  

poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod 
względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  
predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, 
intonacji, wysokości dźwięku i melodii).  

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 

praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego 
elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:  
poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem 
artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),  
predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, 

wysokości dźwięku i melodii).  
Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu 
praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego 
elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata. 
O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku, 

zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. Rozmowa 

oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 3 

punktów. 

                                                                          

Po VI semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności studiów: 
▪ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
▪ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 18 studentów. 
 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA  
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku, 

zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. Rozmowa 

kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 3 punktów. 

                                                                        

Po VI semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności studiów: 

▪ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
▪ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 18 studentów 
 

 
 
Kierunek studiów 

Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku:  
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane  jest 
uzyskanie minimum 2 punktów.  

 

Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna wieczorowa 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku:  
zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 
punktów.  

 

 
 
 
 
 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 roku w tajnym głosowaniu 
przy 104 głosach na tak, jednym głosie  na nie poparła przedstawiony wniosek (uprawnionych do głosowania 137 
osób, obecnych podczas głosowania 105 osób). 

Wrocław, dnia 25.02.2021 rok 

 


